
Звіт про діяльність депутатської групи Верховної Ради України з 

міжпарламентських зв’язків з Ісламською республікою Пакистан за 

2021 рік

За поточний рік в рамках двосторонніх відносин між Україною та 

Ісламською Республікою Пакистан здійснена поглиблена співпраця між 

нашими державами в політичній, дипломатичній, оборонній, авіаційній та 

аерокосмічних сферах. 

Зокрема в питанні поглиблення дипломатичних зв’язків варто 

відзначити зустріч голови  депутатської групи Верховної Ради України з 

міжпарламентських  зв’язків з Ісламською Республікою Пакистан 

Олексієм Леоновим та надзвичайним повноважним послом Ісламської 

Республіки Пакистан  Ноелем Ізраелем Хохарою, яка відбулась в лютому 

2021 року.

 В рамках міжпарламентського діалогу був затверджений візит до 

України голови Національної Асамблеї Ісламської Республіки Пакистан  

Асада Кайсера й обмін делегаціями парламентів обох країн. Це в свою 

чергу надасть змогу розвивати двосторонні відносини між нашими 

державами на високому рівні та поглибити діалог щодо політичного 

партнерства.

Варто зазначити, що  важливим елементом співпраці в рамках 

оборонної сфери став візит начальника штабу Армії Ісламської Республіки 

Пакистан генерала Камара Джаведа Баджви до Києва. 

В рамках візиту було проведено ряд важливих зустрічей за участі 

членів депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських  

зв’язків з Ісламською Республікою Пакистан,  міністра внутрішніх справ 

України  та міністра оборони України. Генерал Камар Джавед Баджва 

запевнив, що Пакистан зі свого боку надає вагоме значення розвитку 

двосторонніх відносин між нашими країнами.  



В подальшому між Україною та Ісламською Республікою Пакистан 

планується проведення політичних консультацій між міністрами 

закордонних справ та перше засідання спільної комісії з питань 

економічного співробітництва.

 В цьому контексті важливим досягненням двосторонніх відносин є 

позитивна динаміка торгівлі між нашими країнами, яка за минулий рік 

становила 411 мільйонів доларів. Так у 2020 році об'єм торгівлі між 

Україною та Пакистаном збільшився на 28,8% в порівнянні з 2019 роком, 

а в першій половині 2021 року на 58% в порівнянні з аналогічним періодом 

2020 року. 

В цілому, двосторонні відносини  між Україною та Ісламською  

Республікою Пакистан демонструють позитивну динаміку, а співпраця 

щодо широкого колу питань надає перспектив для подальшого 

співробітництва між нашими державами в багатьох сферах
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